
مل:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G10143,5تسييرصونيابلعلمي1

2G02144مالية و محاسبةشرف الدينبلقاسمي2

2G01142اقتصادحليمةبن حيزية3

2G07تسييراسكندربن صالح4

2G02142تسييرشمس الدينبن عياش5

2G041717مالية و محاسبةيسينبن منصور 6

2G021710مالية و محاسبةطارقبهلول7

2G031820مالية و محاسبةرمزيبوززة8

2G07تسييرخديجةبولتياح9

2G041714,5مالية و محاسبةياسينبيطام10

2G04159تجارةزهيرتواتي11

2G09مالية و محاسبةنهادحداد12

2G03144تجارةرشاحوة13

2G02142اقتصادهديلدريد14

2G12تسييررانيادريس15

3G051714تسيير الموارد البشريةشيماءزيدان16

2G081710تسييرشيماءسامعي17

3G021718تسويقباللسايغي18

2G04142تجارةجوهرة رفيدةسفوحي19

؟؟؟2؟؟؟صهيبشبيرة20

2G02174مالية و محاسبةمهديصحراوي21

2G161710,5مالية و محاسبةهيثمصفية22

2G09تسييرمنيرطوبي 23

2G01مالية و محاسبةعبدالناصرعمري24

2G121418تسييرسلسبيلقوطاي25

2G12تسييررضامرابط26

3G06142محاسبة و جبايةسهاممراح27

2G02تسيير حسام الدين مساعدية28

2G141714مالية و محاسبةهاجرمقراني29

2G10مالية و محاسبةايمنهالل30

1714 فؤاد نوري31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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غير محتفظين  : 88الفوج رقم اإلعالم اآللي: المقياس

2018\2017السداسي الثاني من -كشف عالمات طلبة الديون في السنة األولى



عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ2G0512,5تسييرشهينازابركان1

2G02156تجارةفطيمةابركان2

3G04137مالية المؤسسةربيعةإبرير3

2G1012,256تسييرهجيرةارحاب4

2G16105مالية و محاسبةشيماءالتومي5

2G02910تسييرامالالعشي6

2G08122تسييرالميةالعمراوي7

غ2G1114مالية و محاسبةتقي الدينالعمراوي8

2G15106محاسبة و ماليةتقي الدينالنوي9

2G011310مالية و محاسبةمحمد سعيدأمزيان10

158؟؟؟؟؟؟؟؟؟عبدالحقاوشن11

2G04155,5تجارةغادةاوشن12

غ2G0811تسييرباديسباغزيم13

3G01129,5تسيير و اقتصاد المؤسساتاكرامبروال14

2G05127,5تسييرفوزي بزيان 15

2G04121تسييرامينةبعداش16

2G0214,58مالية و محاسبةهالةبعطوش17

2G0512,57تسييرحكيمةبلباشة18

2G05146,5تسييرسندسبلحوي19

2G13152مالية و محاسبةهيثمبلخير20

2G0112,54اقتصادامنهبلخيري21

غ2G0114,5اقتصادبالل بلمامون22

3G0113,55ادارة الموارد البشريةنجاةبلواعر23

2G01142اقتصادرشيدبلوصيف24

3G05124ادارة الموارد البشريةسعادبلومي25

2G05121تسييرعبد الرؤوفبن اجراد26

غ2G0413مالية و محاسبةمنيربن السعدي27

غ2G0213,5تجارةمسعودبن الشريف28

غ2G0411,5تجارةمهديبن براهيم29

3G03142اقتصاد و مؤسسات ماليةرميساءبن براهيم30

2G0614,510,5تسييرفيصل المهديبن دردوخ31

2G0313,757مالية و محاسبةبرهان تقي الدينبن دعاس32

2G0413,52مالية و محاسبةنجيببن رابح33

2G1191تسييرشيماءبن راضي34

غ3G0313محاسبة و مراجعةبسمةبن زكري35

غ3G0213محاسبة و جبايةامالبن سخرية36

3G0212,53مالية المؤسسةعبد الوهاب ساميبن شادي37

2G1414,52تسييرمريمبن طراد38

2G04100,5اقتصادوليدبن عبد الحفيظ39

2G1310,55,5تسييرزكرياءبن عبد الرحمان40

3G01145,5تسيير الموارد البشريةمنالبن عبدهللا41

2G13114,5تسييرأسماءبن عبيد42

3G0112,2510مالية المؤسسةلميسبن عريوة43

2G1011,54تسييرحمزةبن علي44

2G01134اقتصاديسمينةبن علي45
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:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G16124مالية و محاسبةباللبن عمارة46

غ2G0114اقتصادابتسام الصغيرةبن عمارة47

2G06145مالية و محاسبةسعادبن عمر48

2G1111,56تسييرزين العابدينبن فيالة49

2G0714,54,5مالية و محاسبةصوريةبن قسمية50

2G1584,5محاسبة و ماليةكريمةبن قوتة51

2G1213,54,5تسييروئامبن منصور52

غ2G0311,5مالية و محاسبةأيمن بن نزار53

2G0914,510تسييرسامي أحمدبهاز54

2G02114تسييرإبراهيم بهاز 55

غ2G0513مالية و محاسبةحسام الدينبوجدع56

2G0212,58تجارةنوالبوجنيبة57

2G02149مالية و محاسبةرحاببوحساية58

3G06158,5تسيير الموارد البشريةدنيا زاد اسيابوخالفة59

2G05138مالية و محاسبةنسيمةبوخلوف60

غ2G0212تجارةمحمد نجيببوخنوفة61

3G0680,5ادارة الموارد البشريةشمس الدينبوراس62

3G0212,54محاسبة و جبايةبالل بوراس 63

3G01144ادارة ماليةأحمد راميبوزيد64

2G0414,58تسييرريان بوزيدي65

غ3G0312ادارة الموارد البشريةالزهرةبوشطيط66

غ2G1310مالية و محاسبةالياسبوشعيب67

2G121410تسييررقيةبوضياف68

غ2G0211تسييرسلسبيلبوعافية69

3G01136,5اقتصاد نقدي و بنكيكريمةبوعبدهللا70

2G04102تسييرعماربوعبوش71

3G011211تسويقاكرامبوعكاز72

3G01134اقتصاد نقدي و بنكيربعيةبوقلقول73

2G0692مالية و محاسبةشيماءبوكعبة74

2G14115,5محاسبة و ماليةنذيربولحبال75

2G0114,510,5مالية و محاسبةباللبولمزاير76

3G0312,510محاسبة و مراجعةطارقبومسنغ77

2G06141مالية و محاسبةوسامبومليط78

2G0515,56,5مالية و محاسبة شمس الدينبوهزيلة79

2G0512,513,5مالية و محاسبةريان جميلةبوهيدل80

غ2G0210اقتصادأكرمبيطام81

2G0313,50,5اقتصادسارة نريمانبيطام82

2G0311,55مالية و محاسبةسمراءبيطام83

2G0413,52مالية و محاسبةساريبيطام 84

2G01145تسييرآيةتكواشت85

غ2G0414تسييررميساءجرو الذيب86

3G01111اقتصاد نقدي و بنكيرحيمةجعرة87

2G0914,59,5مالية و محاسبةيسرىجنابة88

غ2G0310تسييرحوريةجواله89

148؟؟؟2؟؟؟عبدالجليلحليوش90
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:.........................(ة)                                                             األستاذ1ل م د : السنة 

عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G101212,5تسييرهجيرةحمادي91

2G121211تسييررميساءحماش92

2G051112تسييرمهديحماطة93

3G0212,2511,5محاسبة و مراجعةاسامة حمودي94

غ2G0314تسييرالهامحنفر95

2G10109,5مالية و محاسبةزكرياءحنفوق96

غ2G1314تسييرإيمانخذري97

2G111411,5مالية و محاسبةشهيمازخذري98

2G09133,5تسييرحسيبةخرشوش99

2G0910,55,5مالية و محاسبةبثينةخرف هللا100

3G051210,5ادارة الموارد البشريةيسريةخالف101

غ2G0113اقتصادرياضخلفون102

2G1413,57مالية و محاسبةابتسامخماري103

3G08109,5ادارة الموارد البشريةهيثمخماري104

غ3G0412ادارة الموارد البشريةمحمد الصالحخيلية105

2G0413,58تجارةفاطمة الزهراءدحومان106

2G011010,5مالية و محاسبةيوسفدرج107

2G091019مالية و محاسبةسميةدعاس108

2G14158,5تسييراسماءدغوش109

2G09143مالية و محاسبةسهيردلندة110

غ3G0512,5ادارة الموارد البشريةايماندهيمي111

غ2G0115اقتصادنصرالدينراجعي112

3G02149,5ادارة ماليةياسمينرحماني113

2G04157,5تجارةلينة رحيبي114

2G1512,510مالية و محاسبةرحمةريغي115

2G1212,57مالية و محاسبةزكرياءزبيري116

غ3G0211تسويقمحمد امين زرارة117

2G011110تسييرعبد الرحيم يعقوبزرقين118

2G01148تسييراحمدزغيني119

2G1212,55,5مالية و محاسبةحمزةزكور120

2G04158اقتصادإسالمزموري121

2G111213,5مالية و محاسبةمحمد امين مسعودزمولي122

غ3G0510,5ادارة الموارد البشريةداللزواقري123

غ2G039تجارةوسامزيادي124

غ2G1114,5تسييرمروىزياني125

2G0412,57,5تجارةعبد الحفيظزيداني126

3G021111مالية المؤسسةخولةزيداني127

2G0811,59تسييررحمةزيداني128

غ2G0711,5مالية و محاسبةكريمزيوار129

غ2G0410اقتصاداسياساسي130

3G02129,5محاسبة و جبايةسميةساكر131

2G0213,57تجارةحنانسحنوني132

2G1613,58,5مالية و محاسبةامينةسدرات133

غ2G1611مالية و محاسبةمحمد فتحي سدرات 134

غ2G1515مالية و محاسبةأميمةسعادنة135

محتفظين  : 188الفوج رقم اإلعالم اآللي: المقياس
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

غ2G1011تسييراكرامسفوحي136

2G091110مالية و محاسبةإقبالسكيو137

2G1115,58تسييرودادسلطاني138

غ2G0413,5اقتصادسميةسلطاني139

2G1112,755,5مالية و محاسبةنور الهدىسليماني140

3G02154اقتصاد و تسيير المؤسساتحوريةسماعيل141

غ2G1615مالية و محاسبةريمةسماعيلي 142

غ2G1014تسييردحمانسواحلية143

2G04108تجارةامينةشاوي144

غ2G0815مالية و محاسبةعبد الناصرشرقي145

غ3G0216مالية المؤسسةانيسشريف146

3G0313جباية و محاسبةعمادشطارة147

غ2G1014مالية و محاسبةمحمدشعبان148

2G071511,5تسييربثينةشعيباي149

2G05126تسييرفوزيةشنوف150

2G1312,59,5مالية و محاسبةمهديصالحي151

2G1511,56مالية و محاسبةعبد الغانيصحراوي152

2G041213تجارةعبدالحليمصحراوي153

3G03141تسيير و اقتصاد المؤسساتسارةصحراوي154

2G01141مالية و محاسبةبوعالمصيد155

غ2G0414تجارةكريمةطايس156

2G0511,510,5تسييرهاجرطرج157

غ2G0411اقتصادعصامطرشي158

غ3G0612ادارة الموارد البشريةعبد الحقطويل159

2G04153تسييرحسام الدين عامر160

3G03141محاسبة و مراجعةرانيةعباس161

2G1111,759,5محاسبة و ماليةايمانعباس162

2G08124تسييرباللعباشي163

2G04142تسييربلقاسمعبد العزيز164

2G10162تسييرراويةعبد الالوي165

2G1512,7513مالية و محاسبةغريبي عدنان166

3G05149ادارة الموارد البشريةبهيةعدواني167

غ2G0110تسييرعبد الحقعدوداوي168

2G14141تسييررمزيعريوة169

3G0411,51ادارة الموارد البشريةنورالدينعزيزي170

143؟؟؟؟؟؟؟؟؟محمد لمينعشيقة171

2G0111,754مالية و محاسبةخولةعمران172

2G1514,57مالية و محاسبةامينعولمي173

3G0213,513ادارة ماليةراميعولمي174

2G15121مالية و محاسبةسميرةعيشوش175

2G0811,51مالية و محاسبةسفيانغواص176

غ2G0814,5مالية و محاسبةيوسف غولي177

2G0211,753مالية و محاسبةحمدي فاضل178

غ2G0513,5مالية و محاسبةحسام الدينفايزة179

غ2G0212تجارةعبد المؤمنفراح180
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G0212,55اقتصاداسماءفراح181

3G0214,59محاسبة و مراجعةمريمفراح182

2G031314اقتصادريانفرحات183

غ2G1412,5مالية و محاسبةتوفيققادة184

2G0714,57تسييرعزالدينقبايلي185

2G15131مالية و محاسبةإلياسقبلة186

غ2G1310تسييرحكيمقبوج187

2G05127تسييررانيةقدوج188

غ؟؟؟2تجارةفاتحقدوري189

3G02129اقتصاد و تسيير المؤسساتسميةقربع190

غ2G0613تسييرفاتحقرزة191

2G09102مالية و محاسبةمرامقرشاش192

2G02133تسييرسلمىقرعيش193

غ2G098مالية و محاسبةنور الهدىقرعيش194

2G13149مالية و محاسبةرحمةقرين195

غ2G1214تسييرريانقزيز196

غ2G0311اقتصادفؤادقزيز197

2G12134تسييربثينةقطافي198

3G0711,54جباية و محاسبةخلودقندوز199

2G14148,5تسييرامينةقنفود200

3G06134محاسبة و جبايةفايزهقني201

غ2G1016تسييرفاروققودة202

3G011210,5تسويقرحمةقودة203

2G03122اقتصادلبنىقوفي204

2G0511,59تسييرالزهراءقيتشاح205

2G09152مالية و محاسبةرميساءقيدوم206

غ2G0310اقتصادكوثرقيدوم207

2G03135تجارةيوسفكابرين208

3G02137محاسبة و مراجعةبشرىكوليب209

3G0911,51تسيير الموارد البشريةشهينازلحلح210

2G03146اقتصادإكراملخضر211

2G1413,54مالية و محاسبةشمس الدينلعناني212

2G111112,5مالية و محاسبةسهيرلملز213

101؟؟؟2؟؟؟عذراءلمودع214

2G03107تسييرامينةلموشي215

2G0913,254تسييرهدىلوبير216

2G12131مالية و محاسبةعائشةلونانسة217

غ2G12مالية و محاسبةوائللونانسة218

غ2G0914تسييرفلايرلونانسة219

2G03145,5تجارةنجوىلونانسة220

2G04124مالية و محاسبةكاهنةمانع221

غ3G0810تسيير الموارد البشريةمروىمانع222

3G03144اقتصاد و مؤسسات ماليةاسماءمختاش223

غ3G0312محاسبة و مراجعةأسماءمدحي224

غ2G1216تسييرريانمدور225
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عالمة االمتحانعالمة التطبيقالفوجالسنةالتخصصاالسماللقبالرقم
عالمة االمتحان 

االستدراكي

2G13161,5محاسبة و ماليةنورالهدىمدور226

3G05113محاسبة و مراجعةبرهان الدينمراد227

غ2G0310,5تجارةشيماءمرادي228

2G1512,2513مالية و محاسبةاخالصمرزلقاد229

2G0412,251تسييرريمةمرزوقي230

غ2G1014تسييرعبد الوهاب مرعوش231

2G1313,51تسييرعثمانمزوزي232

2G14144مالية و محاسبةرندةمزياني233
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